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ZARZĄDZENIE MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU 
DRZEWNEGO 

z dnia 5 stycznia 1970 r.  

w sprawie uznania za rezerwat przyrody. 

 Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 
180) zarządza się, co następuje: 

1. 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce” obszar o łącznej 
powierzchni 4116,18 ha, położony w gminach Stawiguda, Olsztynek, Gietrzwałd, Łukta, Jonkowo, 
Świątki, Lubomino i Miłakowo w województwie olsztyńskim oraz Braniewo, Płoskinia, Wilczęta, 
Orneta i Godkowo w województwie elbląskim.  
 

2. W skład rezerwatu wchodzą:  
 

1) rzeka Pasłęka od źródeł do miasta Braniewa wraz z rozlewiskiem o nazwie Jezioro 
Pierzchalskie o łącznej powierzchni 450 ha,  

2) rzeka Giłwa od jeziora Giłwa do ujścia o powierzchni 2,00 ha,  
3) rzeka Morąg o powierzchni 0,75 ha,  
4) rzeka Drwęca Warmińska od miejscowości Orneta do ujścia o powierzchni 2,15 ha,  
5) rzeka Wałsza od miejscowości Pieniężno do ujścia o powierzchni 11,00 ha,  
6) jeziora: Sorąg o powierzchni 183 ha, Łęguty o powierzchni 60,90 ha i Isąg o 

powierzchni 395,70 ha,  
7) grunty państwowego gospodarstwa leśnego, które stanowią:  

a) w Nadleśnictwie Kudypy z obrębu Łyna oddział 18 i z obrębu Kudypy oddziały 
lasu 387 a-l, 388 g-o, 389 f-p, 399, 400 a-g, i-l, p-r, 406, 407 a-d, h, k, l, o, p, r, 411, 
412 a, c, f-k, 416, 417, 425, 426 a-r, 438, 439 a-g, 448 a-j, l-p, 453 b-g, 454 c-n, 455 
a-g, 458 g, 459-461, 462 i-r, 464 h-n, 465 b-j, 466-468, 470 n, o, 471 c, 475 l, 476 i-n, 
477 a-z, al-hl, 478 i, j, 481, 484 a-f, 485 a-s, 486, 488, 491A a-g, 494 według 
oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1984-1993 
o łącznej powierzchni 797,98 ha, a ponadto w oddziale 387 część jeziora Castor o 
powierzchni 1,67 ha, stanowiącego własność Państwa, zarządzanego przez Państwowe 
Gospodarstwo Rybackie w Olsztynie,  

b)  
c) w Nadleśnictwie Orneta oddziały lasu: 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97 według 

oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1966-1975 

o łącznej powierzchni 195,28 ha,  
d) w Nadleśnictwie Młynary oddziały lasu: 22, 25 a, 24, 21, 1, 2, 3, 4, 5 a, b, c, i, 

j, 1, m, n, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 18, 19 według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia 
gospodarstwa leśnego na lata 1964-1973 o łącznej powierzchni 359,07 ha,  

e) w Nadleśnictwie Zaporowo oddziały lasu: 85, 87, 90, 92, 93, 98-105, 107-112, 
141 według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 
1954-1963 o łącznej powierzchni 701,94 ha,  

f) w Nadleśnictwie Regity oddziały lasu: 198, 202, 204 według oznaczeń 
przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1967-1976 o łącznej 
powierzchni 97,81 ha,  
8) pasy gruntów państwowych o szerokości 100 m o łącznej powierzchni 480 ha i 

prywatnych o szerokości 10 m o łącznej powierzchni 350 ha położonych wzdłuż rzek, jezior i 
rozlewisk określonych w pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6;  

Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1 : 100.000, stanowiącej 
załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.  

3. Rezerwat tworzy się w celu ochrony bobrów.  



4. Na obszarze rezerwatu zabrania się:  
1) przebywania osób do tego nie upoważnionych przez konserwatora przyrody, z 

wyjątkiem administracji lasów państwowych a na jeziorach - z wyjątkiem pracowników 
Państwowego Gospodarstwa Rybackiego,,  

2) koszenia trawy, wycinania drzew osiki, topoli i wierzby oraz trzciny, sitowia i innych 

roślin, z wyjątkiem drzew martwych, złomów i wywrotów oraz cięć pielęgnacyjnych w 
okresie od 1 listopada do 30 marca,  

3) zbioru owoców oraz nasion drzew i krzewów,  
4) zbioru ściółki leśnej, grzybów, ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,  
5) pasania zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem obszaru ogrodzonych pastwisk 

należących do miejscowej administracji lasów państwowych,  
6) niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin,  

7) polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia 
gniazd, wybierania jaj i piskląt wszystkich gatunków ptaków,  

8) łowienia ryb i raków, z wyjątkiem łowienia ryb przez członków Polskiego Związku 
Wędkarskiego posiadających zezwolenie na tę czynność wydane przez Naczelnego 
Konserwatora Przyrody, oraz prowadzenia na jeziorach wchodzących w skład rezerwatu 
gospodarki rybackiej przez Państwowe Gospodarstwo Rybackie w Olsztynie, bez prawa 
stosowania agregatów prądotwórczych.  

9) niszczenia domków i nor bobrowych,  
10) zanieczyszczania wody i terenu rezerwatu, wzniecania ognia oraz zakłócania ciszy,  
11) umieszczania tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków 

związanych z ochroną rezerwatu,  
12) wznoszenia budowli oraz zakładania lub budowy urządzeń komunikacyjnych i 

innych urządzeń technicznych.  
Zakazy wymienione w pkt 1, 2 i 5 nie dotyczą terenów stanowiących własność prywatną.  
5. Na gruntach państwowego gospodarstwa leśnego prowadzi się gospodarkę leśną zgodnie z 

zasadami ustalonymi w planach urządzenia gospodarstwa leśnego, opracowanych dla nadleśnictw 
określonych w ust. 2 pkt 7 lit. a), b), c), d), e), f).  

6. Tracą moc:  
1) zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 stycznia 1958 r. w 

sprawie uznania za rezerwat przyrody (Monitor Polski Nr 11, poz. 73),  
2) zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 kwietnia 1965 r. w 

sprawie uznania za rezerwat przyrody (Monitor Polski Nr 23, poz. 114),  
3) zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 kwietnia 1965 r. w 

sprawie uznania za rezerwat przyrody (Monitor Polski Nr 24, poz. 117).  
7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.  


